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คําศัพท
Compensation

ความหมาย
การชดเชย

Housewarming

ขึ้นบานใหม

Roast

ปง, ยาง

Honor

เปนเกียรติ, ใหเกียรติ

Get stuck

ถูกโกง

Rent

เชา

Attraction

การดึงดูด

Worthy of

คูควร

Undertaking

ภาระงาน, ภารกิจ

Head start

เปนตอ

Threaten

ขมขู

Weigh out

ชั่งน้ําหนัก (สิ่งของ)

Weigh in

ชั่งน้ําหนักตัว

Red ink

การขาดทุน

ตัวอยางประโยค
He received 300,000
baths in compensation
for the loss of his left
hand.

Somchai invite me to his
housewarming party, it will
be held on next Sunday.
She roasted the meat for
dinner.
We should clap our hands
to honor the winning team.
He is very sorry because he
got stuck.
This house is rented at
3,000 bath a month.
The attraction of the moon
for the earth causes the
tide.
I feel that I am worthy of
her.
I have a difficult undertaking
to do.
He had a head start on me,
but after a while II caught
up with him.
They threaten Jim with
death: they threatened to
kill him.
The merchant weigh out
three pounds off oranges.
The boxer weighed in at 160
pounds.
There is red ink in the
company’s present financial

ความหมาย
เขาไดรับเงิน 300,000
บาทชดเชยการสูญเสีย
แขนขางซายของเขา
สมชายเชิญฉันใหไปงานฉล
แงขึ้นบานใหมที่จะจัดขึ้น
ในวันอาทิตยหนานี้
หลอนยางเนื้อ เพื่อเปน
อาหารมื้อเย็น
เราควรจะปรบมือเปน
เกียรติใหแกทีมที่ชนะ
เขาเสียใจอยางมากที่เขา
นั้นถูกโกง
บานหลังนี้ถูกใหเชาใน
ราคา 3,000 บาทตอเดือน
แรงดึงดูดของโลกกับดวง
จันทร สงผลใหเกิด
กระแสน้ําไหล
ฉันรูสึกวาฉันคูควรกับเธอ
นะ
ฉันมีภารกิจที่จะตองทํา
เขาเปนตออยู แตเวลาไม
นานฉันกตามทันเขาแลว
พวกเขาขมขูวาจะฆาจิม
พอคาชั่งสมได 3 ปอนด
นักมวยชั่งน้ําหนักตัวได
160 ปอนด
มีการขาดทุนทางสถานะ
การเงินของบริษัทขณะนี้

Coil
Greedy
Qualification
Work-oriented
Cheat on+ ใคร
It’s too…
Stress out
FYI
Deprive
Timely
Safe and sound
Tuition fee
Hold the line
So long as

state.
ขด, งอ
The snake coiled itself
งูคดตัวรอบๆ ตนไมนั้น
around that tree.
ตะกละตะกลาม
He isn’t hungry, just greedy. เขาไมไดหิวหรอก เขาแค
เปนคนตะกละตะกลามก็
เทานั้น
คุณสมบัติ
What are your qualifications คุณมีคุณสมบัติอะไร
for the job?
สําหรับงานนี้
ตั้งใจทํางาน
Anna is work-oriented.
แอนนาเปนคนตั้งใจทํางาน
นอกใจ...
Tom is cheating on Sarah.
ทอมกําลังนอกใจซารา
...เกินไป
This shirt doesn’t fit me, it’s เสื้อเชิ้ตตัวนี้มันไมพอดีกะ
too loose.
ฉันเลย มันหลวมเกินไปอะ
บางคนหรือบางสิ่งที่ทํา The final exams stress me การสอบปลายภาคทําให
ใหเครียด
out.
ฉันเครียด
แจงเพื่อทราบ
ทําใหสูญเสีย, ตัดทอน, This law will deprive us of กฎหมายฉบับนี้จะริดรอน
ริบ, เอาไป
our basic rights.
สิทธิขั้นพื้นฐานของเราไป
ทันการ
He gave me timely help.
เขามาชวยฉันไดทันการ
พอดี
โดยปลอดภัย, โดย
They reached home safe
พวกเขาถึงบานโดยสวัสดิ
สวัสดิภาพ
and sound.
ภาพ
คาเลาเรียน
They demonstrated against พวกเขาประทวงตอตาน
the raising tuition fees.
การขุนคาเลาเรียน
ถือสายรอ, ถือโทรศัพท Please hold the line; I have กรุณาถือสายรอสักครู ฉัน
รอ
to get a pen for note taking. ขอไปเอาปากกามาจดกอน
ตราบใดที่
You can stay here so long as คุณสามารถอยูที่นี่ไดตราบ
you want.
เทาที่คุณตองการจะอยู

